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 الحالة في أبيي   
   

 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  -   أول  

، التي طـل  يهاـق المجلس (2019) 2497من قرار مجلس األمن  33يـقدم  ذـ ا التقر ر المب ـلقلةقرة   - 1
 غطي .   )القمة األمذـؤ  الميقـت ( إببغـ  ـلقلتقـد  المحري يي يذةـه   قـي  قمة األمم المتحـدة األمذـؤ  الميقـت  ألبهي

 2019يشــــر ن األ توبرتم ر  16( يي  S/2019/817التقر ر الةترة الممتدة من يقر خ صــــد ر يقر رس ال ــــقب  )
.   قــدم   التقر ر مولممــقت م ــــــــــــــتمملــ  الن رملــ  بممر مذاــق التطمرات 2020نؤ ـــــــــــــــق وببر ــ   15إلى غــقيــ  

ألمذؤ ،  البهئ  التشـــــــغهلؤ ،  املؤ  المشـــــــتر   لرصـــــــد الحد ن  التحق  مذاق،  الد ذقمؤقت  ال ـــــــؤقلـــــــؤ ،  الحقل  ا
القبلؤ ،  رصـــــــد نقمن اون ـــــــق ،  بناق الاوم ،  التقد  المحري يي إالقنة يشـــــــله  الاوم ،  مشـــــــقر   المربة يي 

 رمؤع رمان  الوملؤقت. 

  
 أبيي  -  ثانيا  

 التطورات السياسية  

ــادت الةترة  - 2 ــممل  لقلتقر ر لقد شـ ــمنا . المشـ ــمنا   رذم. ال ـ ــؤ  ذقم  يي    من ال ـ ــؤقلـ يطمرات لـ
يذةه  اقيةقن يي  البلد ن يي خضــــم يحمقت لــــؤقلــــؤ .  يي رذم. ال ــــمنا ، بنري لو  التقد     عؤش  ب

ي لت ــــــم   الذيا  يي رمامر   رذم. ال ــــــمنا  لاالب  نلمم  المندة المطذؤ  اقنت  ط  يي المذشــــــم ققلؤ  المذشــــــم
ــمنا  محقن قت ملمة  للتغل  اللى  ــؤقنس  الحلمم  اقنتققلؤ  يي ال ـ ــمنا ، بهذمق بررل المجلس ال ـ رذم. ال ـ
ــهر الملؤ  اقنتققت.  رنب  قمة األمم المتحدة األمذؤ  الميقت  ألبهي با   التطمرات  ــقمقت الداخلؤ   يؤ ـــ اقنق ـــ

ــتقرة    ــمق  لققق مذطق  ببهي م ـ ــ  مع نلممتي  نالمتاق لضـ ــل  دؤقنة القمة األمذؤ  الميقت  التماصـ مذ .   اصـ
ال ــــــمنا   رذم. ال ــــــمنا  من بر  يؤ ــــــهر يذةه  الجمان  المولق  من ايةقققيامق ال ــــــقلق    قي  القمة األمذؤ  

اللى اللى باللى الم ــــــــــــــتمـ قت الميقـت .  ر يت دـؤقنة القمة األمذـؤ  الميقـت  يي يوـقملاـق مع محـق ر ن نلممههن 
ــل  ال ــقل  المت ــــــ    لك التحديقت المطر ن ، لمق يي ذلك الاجمقت الم ــــــــلح ، ، المدنههنلقألمن  نمقي   م ــــــ

  اقترن  يدابهر التخفؤف التي من شأناق ب  ي تلي  نالم الحلممقت الموذؤ   ممايقتاق.
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الـبد   يي  يي الخرطم ، ارتموـ  دـؤقنة القمة األمذـؤ  الميقـت  مع  ي رة الخـقررـؤ  بلــــــــــــــمـقق محمـد  - 3
القدت ارتمقالق مذة ـــــب مع الذقل  األ ت ، رقنم  األ توني ـــــمبر 2 يي   .2019يشـــــر ن المقنيونميمبر  13

لرلؤس المجلس ال ـؤقنس الةر   محمد نمدا  نقلم  الرلؤس المشـقرع الن ال ـمنا  للجذ  الرققل  المشـتر   يي 
ال ـمنا  تمقالق مذة ـب مع رلؤس  يراق ار، القدت  قنم  األ توني ـمبر 29 يي   ؛ببهي بنمد صـقل  صـلمن 

، شــــــــدنت دؤقنة القمة األمذؤ  الميقت  ذ   المحقن قتالمر.  خبت   البد   نمد ع   ي ر الديق  الةر   رمقت
اللى ضـر رة يؤ ـهر نشـر بيران شـرط  األمم المتحدة   ندات الشـرط  المشـلل  اوضـقأؤ  المأذ   باق،  يوههن 

شــــــــــــــغهــ  مااي الطــقلرات يي ب مني للحــد من يمــقلؤف الذقــ  التي يتمبــدذــق القمة نــقلــ  مــدني لرلؤس الاومــ ،  ي 
رلؤس الميراق،    لك نقل  رلؤس المجلس ال ؤقنس،    بيقناألمذؤ  الميقت   التحديقت اللمر تؤ  التي يمارااق. 

لم أل  لأ  يرق  الم  يضم م ي لهن نلممههن ذ س صل  لقلممضم  لتدرس ذ   الشماغ   يومن لتذق ت ذ   ا
يي المق  المذقلـــــــ .  الرضـــــــ  دؤقنة القمة األمذؤ  الميقت  بيضـــــــق خططاق والقنة يذ ؤم نشـــــــرذق   ققم  نقق  

لحد بادف ا،  األيرق  المشتر   للمراقبهن الو لر هن يةتؤش   القنة يذشؤي اللجذ  المشتر   للمراقبهن الو لر هن
ت الم ـــــــــلح .  نققشـــــــــ  دؤقنة القمة األمذؤ  الميقت  من نمانث الوذف، لمق يي ذلك يلك التي يريمباق الجمقالق

ــقل  يي  ــق ذ   الم ــــ ــ   ي ر   2020  ذق رو قنم  المقني 13بيضــــ ــمنا  برلقلــــ يي رم ق مع  يد من رذم. ال ــــ
 ب  ت نن  برم  ،   ي ر الديق   م ت مقنؤقنغ رمع. رذم. ال منا  خقررؤ  

،  ضــــو  القمة األمذؤ  الميقت  رد ت بالمقت   قلتشــــق ر مع الم ــــي لهن الموذههن يي الخرطم   رم ق - 4
شاق ويبرا ر، لود بلقبؤع  19ارتمق  مشترع القد يي رم ق يح  رالقي  املؤ  ال ؤقلؤ   األمذؤ  المشتر   يي  

 ـقنم  الـمقنيو ـذق ر،  التي قـت   22   19 ملم   ممي  -قلهـل  من الاجمـقت التي  قوـ  يي مذطقـ  ـنقس ـنقس 
ــتر    مدنؤق.  خبت 36خبلاق  ــقق من املؤ  المشــــ ــم بالضــــ ممملهن الن  ياريي الخقررؤ     اقرتمق ، ال س ضــــ

لجذ  الرققل  المشـــــــتر   يي ببهي، بدنري يقد  لشـــــــأ  الدن من الم ـــــــقل ،  ن الن الديق  يي  ب البلد ن  مممله 
  للمراقبهن ،  نشــر األيرق  المشــتر “التةتؤش  الم ــقنرة”يي ذلك إققم  نقق  للتةتؤش،  الــتحداث الملؤقت  لمق

لجـذ  اللى الــــــــــــــتئـذقف اقرتمـقالـقت الالو ــــــــــــــلر هن البر مذطقـ  ببهي.  نـي الطريـق ، يي   ؤقتامـق الخـتقمـؤ ، 
المذت م .  يذق ت الطريق  م قل  بخرل بنررتاق القمة األمذؤ  الميقت  يي رد ت األالمقت، مم  التخدا  مااي 

ت ــلؤم المشــتا  يهام لقلتذ ــه  مع القمة األمذؤ  ب   تول طقلرات ب مني،   ضــةقق الطقلع الرلــمي اللى بر يم مت 
نم اللى مذطق   الميقت ،  قضـؤ  شـرط  الذةي يي نيرة،   نشـقق ير   يحقه  مشـترع يي الاجم  الم ـل  ال س شـد

  ملم . بهد بن  يقرر إنقل  ذ   الم قل  إلى رلقلتي    مذامق لمماصل  الذ ر يهاق. -نقس نقس 

القمة األمذـؤ  الميقـت   ب الطريهن إلى نضــــــــــــــمر ارتمـق  يشــــــــــــــق رس مع    ذارومـقرس، نالـ  5 يي  - 5
 ذارومقرس يي إطقر رامنذق  24بصـــــحق. الم ـــــلح  يي لجذ  الرققل  المشـــــتر   يي ببهي يي الخرطم  يي 

الرامؤ  إلى مماصــل  التماصــ  البي  مع الطريهن  أؤمق بهذامق   طب  الطريهن اللى  خر م ــتجدات الم ــقل  
مرض جقلح   لوقرل   الذ ر يي ايخقذ يدابهر الملؤ  لتذشـــــــــؤي اللجذ .  يي ضـــــــــمق التةشـــــــــي الجقرس لاألمذؤ  ا

ــؤ   األمذؤ  19-يهر س  مر نق )رميهد ــؤقلــــــــــ (، يوهمن يأره  اقرتمق  المقترح، إلى رقن  ارتمق  املؤ  ال ــــــــــ
  ذارومقرس. 25المشتر   ال س  ق  من المقرر القد  يي الخرطم  يي 

 خر ذـ   د المحلي،  لموـقلجـ  اريةـق  نـدة التميرات بهن اللاـقـل  يي ببهي،  قـد  ـق   اللى ال ــــــــــــــوهـ  - 6
 ـقنم  الـمقنيو ـذق ر، يماصـــــــــــــــل  دـؤقنة القمة  22   19 ملم  التي  قوـ   ممي  -ذجمـقت ـنقس ـنقس الحمانث 

جتمعؤ  المشـــتر  ، األمذؤ  الميقت  بلـــبم ؤق مع الققنة اونار هن  اليالمقق التقلهد هن    لك مع لجذ  ال ـــب  الم
التطمرات إنقط  لام لشــأ  القمة األمذؤ  الميقت  م   التي يضــم ممملهن الن قبهلتي ن ذمق نقمع  الم ــهر  .  قد
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ــل  لقلاجرة المملـــــمؤ ،    يدابهر التخفؤف التي  شـــــأ  األمذؤ  ناخ  مذطق  ببهي، لمق يي ذلك التطمرات المت ـــ
الورضــــــــــــــي للجمـقالـقت الم ــــــــــــــلحـ  ناخـ  المذطقـ  الماقوـ  يحـ   المرمن  يوتي  القمة ايخـقذذـق للحـد من الوذف، 

م ــي لؤ  القمة األمذؤ  الميقت .  ببلغ  القمة األمذؤ  الميقت  بيضــق ممملي المجتموقت المحلؤ  لقلمذققشــقت التي 
ررت يي  ـ  من الخرطم   رم ـق   ذتـقلج ارتمـق  املؤـ  ال ــــــــــــــؤـقلــــــــــــــؤـ   األمذؤـ  المشــــــــــــــتر ـ  الـ س القـد يي 

 شاق ويبرا ر يي رم ق،  نم   ب الجقنبهن اللى مماصل  الحمار البذقق.  19

 لديع الجل  الملؤقت ال ــــــــب  المحلؤ  إلى األمق  ب ذقق مملــــــــم الاجرة، اقترن  القمة األمذؤ  الميقت   - 7
 القد مييمر لليالمقق التقلهد هن.  يي نهن اية  المحق ر   يي القصـمتي البلد ن  ناخ  مذطق  ببهي من نهي
ــأ  التمقه   ــتر   يي ببهي الن يحة قت لشــــ ــمنا  للجذ  الرققل  المشــــ ــقرع الن ال ــــ المبدب، بالر. الرلؤس المشــــ

يهام   يمم ن الميمن.  مع ذلك، الدقد المييمر، ال س ضم اليالمقق التقلهد هن لقبهلتي ن ذمق نقمع  الم هر  ، لمن
  ذارو  16نمر، يي نيرة لقلقطق  الشـــمقلي يي ا ذق  من شـــهمل اللاقل  ذمق بلاك ن ذ   مات  نيار مختقر لقبم 

مـقرس.  بقر الجـقنـاق  ـلقلحـقرـ  إلى إنبت ال ــــــــــــــب   ايةقـق اللى الحةـق  اللى المضــــــــــــــع الراذن إلى نهن القـد 
ــب  رقلح  مرض يهر س  مر نق )رميهد 1ارتمق  للمتقلو  يي   ــق وببر  ، بلغي ل ــــ  الدقد ارتمق  (. 19-نؤ ــــ
   نقق    ،  لمن لم  تم التمصـــــ  إلى ايةقن لشـــــأ  الاجرة الجذم ؤ  للرالقة.نؤ ـــــق وببر  9المتقلو  يي نيرة يي  

بيضـق   اليالمقق التقلهد هن للجقنبهن يي بالقق. نقنث  ملم .   قن    نجقنق ن ـبؤق نهي ضـمم ذ   اقرتمقالقت 
ــؤغ  مذ  يشــــر ن المقنيونميمبر لممقل  اقرتمقالقت األ لى التي الدقدت   ليالمقق ، الذدمق التقى ا2017بتلك ال ــ

 يي بنيس بلقلق خبت ارتمق  لجذ  الرققل  المشتر   يي ببهي ال س الدقد ذذقع. 

 
 ديناميات النزاع والحالة األمنية  

ق ييات الحقل  األمذؤ  يي مذطق  ببهي ذشــ ، يي    يترات يشــاد ي ــقالد ندة التميرات بهن قبهلتي   - 8
الذقصــر م ــلح  يي المذطق  الماقو  يح  م ــي لؤ  القمة   ن ذمق نقمع  الم ــهر  ،  ي قنة مودت اوررا ،   رمن

، قتل  رمقال  م ـــــــــــــلح ، يشـــــــــــــتا  يي بناق من قبهل  2019يشـــــــــــــر ن المقنيونميمبر  7األمذؤ  الميقت .  يي 
الم ـهر  ، لـاو  من بيران قبهل  ن ذمق نقمع يي مهمرن ت  ا ذهن من بيرانذق يي ننقم.، لقلقطق  الجذم ي.  يي 

، ذقرم  رمقال  م ــــــلح ، يشــــــتا  يي بناق من 2019 قنم  األ توني ــــــمبر  8نميمبر    ويشــــــر ن المقني 24
قدت  يي المجمم  خم ـ  من قبهل  الم ـهر  ، لـلقنقم من قبهل  ن ذمق نقمع يي اللم، لقلقطق  الجذم ي،  قتلتام.   

الم هر   يي مذطق  قبهل     بيراننؤ ق وببر  ، قدت   ب   من   9 يي بيران قبهل  ن ذمق نقمع يي ذقذ ن الحقن هن. 
 مقر قت بشقع.

 شــــاد شــــار  قنم  المقنيو ذق ر ي قنة يي  يهرة الاجمقت المتاقنل  بهن اللاقل .  يي ي ــــوهد  بهر،   - 9
ــهر   يي مذطق  نقس نقس اللى  د ماقرمهن   2020 قنم  المقنيو ذق ر  19قدت  يي   ب   من بيران قبهل  الم ـــــــ

من بيران قبهل  ن ذمق اللى  33، قدت   2020 قنم  المقنيو ذق ر  22ق نقمع؛  يي  يشــــتا  يي بنام من قبهل  ن ذم
ــهر   يي  ملم  يي مق يدوتقد بن  ذجم  انتققمي.  بلق  قمة األمم المتحدة   د الذقصـــــــر م ـــــــلح  من قبهل  الم ـــــ

 ، لمن يهام األمذؤ  الميقت  ألبهي اللا  اللى خم ــــــ  من بيران قبهل  الم ــــــهر  ، يشــــــتا  يي ارياقطام لقلاجم 
 ب   من األنداث،  للمتام إلى ممملي نلمم  ال منا .  يي نهن بررت القمة األمذؤ  الميقت  يحلؤقق ناخلؤق 
يي ذ   الاجمقت، لم  ي د الطريق  لود مق إذا  ق  لــــــــؤجرل يحقه  مشــــــــترع، اللى الذحم ال س نمقش خبت 

 .2020شاق ويبرا ر  19م ق يي ارتمق  املؤ  ال ؤقلؤ   األمذؤ  المشتر   الموقمن يي ر
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ــه  نحم  - 10 ــقي  إلى ذ   المأؤقت، بصـــــ ــلح  بخرل، من بهذام  28  قوضـــــ ــق يي ذجمقت م ـــــ شـــــــخ ـــــ
بشخقص يي الدان   10مدنههن نتةام نتؤج  إطبن للذقر،  قدت  ا ذق ،   مرد  4يي المجمم  طةب.  لقي  14

لــــــــــذمات الد دة، الذدمق قق  بند بيران قبهل  المةقمن ن.  لــــــــــجل  الاوم  ب ت نقنث قختطقف ال ــــــــــؤقرات مذ  
ورراقات القل ـــــــؤطرة اللى مر ا  م ـــــــتأررة يقلو  لدالرة    2020شـــــــاق ويبرا ر   15الم ـــــــهر   الم ـــــــلحهن يي  

، بطل  رر  م ــــــــــــل  2020 ذارومقرس   18المتولق  لقأللغق  لقلقر. من قملي، يي القطق  الشــــــــــــمقلي.  يي 
هن ال ــلر هن بهذمق  ق  الةر   القلدا من ن ر قي  ال ــاقنؤ  لقلقر. خمس طلققت نقر   اللى ير   ن ر   مراقب 

ــ قيق يرق   ــلر هن لجر ح من رراق شـــ ــه  بند مراقبي األمم المتحدة الو ـــ ــمقلي.  بصـــ من قملي، لقلقطق  الشـــ
نقي ة محطمم .   قوضــقي  إلى ذلك، قق   مقنؤ  من ال ــلق  المحلههن، اللى لود بر و   هلممترات شــمقت قملي، 

، لقالتراض لـــــبه  ير   م ـــــ  طبمغرايي يقلع للقمة األمذؤ  الميقت .  قن  الةر   2020 ذارومقرس   30يي 
ــقق ذات   ــغهرة بؤضــــ ــقنذ  صــــ ــتخدمامق الجقني  قن  شــــ ــوقر  4ب  إندل المر بتهن اللتهن الــــ ببما.  يحم  شــــ

ل ر ف الميالمم  اللى الجقنبهن.  لــــــــتجرل يحلؤققت بخرل يي ا (الهمنؤ ــــــــف)مذ م  األمم المتحدة للطةمل   
 لهمنؤ ف.يقلو  لقلتخدا  مر ا  

 لـــــــــو  القمة األمذؤ  الميقت  إلى انتماق انودا  األمن  الحةق  اللى مذطق  ببهي  مذطق  خقلؤ  من  - 11
األلـلح  من خبت الـتجقبتاق ال ـر و    رمنذق يي المذقط  الح ـقلـ . غهر ب  نر   الررقت الم ـلحهن التي 

حلهم  يي الدة مذقلـاقت خبت الةترة المشـممل  لقلتقر ر  ل  م ـدر قل ، نهي بضـحما ببلغ الذاق ال ـلق  الم
 دخلم  إلى مذطق  ببهي ل ــــمرة متيا دة من الجمان  الغر ؤ   الشــــردؤ   الجذم ؤ  الشــــردؤ  التي ق يذتشــــر يهاق 

م  من المذطقـ . القمة األمذـؤ  الميقـت ،   ريمبم  ررالم مـم  لــــــــــــــرقـ  المـقشـــــــــــــــؤ   القـت   اقختطـقف،  م يخرر
ــم الجةقف  قنما  ــؤ  ال  ن نخلما المذطق  خبت مملـ ــقي  إلى ذلك، بيقنت التققر ر لأ  لو  رالقة المقشـ   قوضـ

ــلحهن.  يي  ــهر  ، نهي  ق  2020 ذارومقرس   19م ــ ــاق. قبهلتي الذم ر  الم ــ ــتاقع الذؤف بهن شــ ،  قع اشــ
مق مجممال  )خقر  مذطق  ببهي(.   ققت إ   شــــاق. قبهل  الم ــــهر    رالم  المقشــــؤ  شــــمقت غر. مققطو  مهم 

ــهر   ب   12  من بيران قبهل  الذم ر   10 ــتاقع.  انال  قبهل  الم ـ ــهر   لقما نتةام يي اقشـ من بيران قبهل  الم ـ
يلقما الم ـقالدة من قبهل  ن ذمق نقمع.  ل لك الـتورضـ  الاوم  مةام  الملؤقياق يي مملـم  ماقرمي قبهل  الذم ر

دة التي  الجةـقف  يانت الـدن ن رـ قياـق الرارلـ   الراراـ  لةضــــــــــــــ  ا ذتهن من نقـق  التةتؤش الـدالمـ  األر ع الموتمـ 
وم  رقٍر أؤمق يخص بنشــــــــئ  لقلةو  يي ن مراور مقرقع )القطق  األ لــــــــي(  يمنا  )القطق  الشــــــــمقلي(.  ال

ــدالمتهن األخر هن    ــ لــك  - يــقر ن )القطــق  الشــــــــــــــمــقلي(  بقمع )القطــق  الجذم ي(يي  –نقطتي التةتؤش ال
ــقه   ر ممههر   أؤمق ــقق  بث قماالد الملؤقت ميقت  رد دة يي الشـــــــــ يخص نقق  التةتؤش المتذقل .   جرس إنشـــــــــ

 م ي الشرقي.  اللم لمذع التاد دات المارنة من الجقنبهن الشرقي  الجذ 

 
 الحوار بين القبائل  

خبت الةترة المشــممل  لقلتقر ر،  اصــل  القمة األمذؤ  الميقت  نالم الحمار بهن اللاقل ،  ق لــؤمق من  - 12
خبت اقرتمقالقت األلـبم ؤ  للجذ  ال ـب  المجتمعؤ  المشـتر   لمذققشـ  نققت القت ،  لـرق  المقشـؤ ،  نيع 

ــقل  الاجرة ا ــمؤ .  يي ب اخر الدي ،  م ــــ ــقر   القمة األمذؤ  الميقت  2020الق   ب ال   2019الق  لمملــــ ، شــــ
اللى نطقن  الـــــــع مع  لتق القبهلتهن لموقلج  التميرات المرياط  لقلخبيقت لشـــــــأ  الحر   الجذم ؤ  لرالقة قبهل  

ل  من  ب   الم ــــــــــهر  .  نالم  القمة األمذؤ  الميقت  اللاقل  يي التغل  اللى ذ ا المأين من خبت لــــــــــلـ ـــــــــ 
نمارات لـقلق  للاجرة اللى طمت طرن الاجرة المب   يي نمن ، لقلقطق  األ لـي،  ننقم.، لقلقطق  األ لـي، 

، اللى التمالي.  بدلغي 2020 ــقنم  المــقنيو ذــق ر  16   14   13 يــقرــقلي، لــقلقطــق  الجذم ي، الدقــدت يي 
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متمقع ب   تم خبل  التمدؤع اللى ايةقن شـقم ، ارتمق  ختقمي يي مقر قت بشـقع، لقلقطق  الجذم ي،  ق  من ال
لم   الحمار بهن اللاقل   لم يد ــتأنف إق يي  - ذلك نتؤج  للحمانث التي  قو  يي مذطق  نقس نقس   ملم .  الد

ــاق ويبرا ر   6 اللى م ـــــــتمل لجذ  ال ـــــــب  المجتمعؤ  المشـــــــتر   بذقق اللى طل  قمة األمم المتحدة   2020شـــــ
.   ايق  قبهل  الم ـــــــــــهر   اللى يوله  الترنقت الرالمس ر ممق  تم إنشـــــــــــقق ير   مشـــــــــــترع األمذؤ  الميقت  ألبهي

لم   الحمار مرة بخرل يي   -للتحقه  يي نمانث مذطق  نقس نقس  شاق ويبرا ر الق  قرار رذم.   15 ملم .  الد
صــةاق مذطق  ، نهي بشــهر إلى مذطق  ببهي بم 2015ال ــمنا  الــتوقنة المقيقت الوشــر األصــلؤ  ال ــقلق  لوق  

ل  ررت يي الخرطم ، القن اليالمقق التقلهد م   إنار   خقصــــ  يي رذم. ال ــــمنا .  يي بالقق. مذققشــــقت مطمم
شـاق ويبرا ر،  ايةقما اللى المشـقر   يي مييمر ال ـب  ال س ن مت   15لقبهل  الم ـهر   لبرتمق  الق  إالب  

 (.بالب  7ان ر الةقرة ) 2020 ذارومقرس  16القمة األمذؤ  الميقت  يي نيرة يي 

  اصل  القمة األمذؤ  الميقت  يذةه  مشقر ع لر و  األ ر لدالم ال لق  المحلههن  للم قالدة يي يذةه    - 13
ــ ال ـر و  األ ر  قي  الاوم .   جرس نقلؤق يذةه  ذ   المشـقر ع  ، 2019/2020يي إطقر مهيانؤ  الةترة   15الـــــــــــــ

للمؤق  يوم  لقلطقق    خيانقت.  ذي يشــــــــــــــم  خم ــــــــــــــ  2020ا و منؤ   من المقرر إنجقيذق لحلمت ناقي  ني ر 
 ققال  ،  الشـــــــــــم ـــــــــــؤ   يح ـــــــــــهذقت مختلة  بنخل  اللى رمل  بممر مذاق بر ع مدارس ابتدالؤ ،  م ـــــــــــتشـــــــــــةى

لبرتمقالقت،  صـــــــــقل   برل،  مري  يد ر  لجذ  الحمقي  المجتمعؤ .  يمي  ذ   المشـــــــــقر ع  المبلغ ال ـــــــــذمس 
ن قر لقلت ــق س بهن القبهلتهن.    ــتادف ر ع المشــقر ع الحقلؤ  المراي  التي   500 000المخ ــص لاق الاقلغ 

يي المقل  من الم ـــــــتةهد ن المحتملهن من  70يشـــــــترع يي الـــــــتخداماق قبهلتق ن ذمق نقمع  الم ـــــــهر  .  نمالي  
 رمؤع المشقر ع ذم من الشاق.  الذ قق. 

 
 سيادة القانون   

ــقت نلممؤ  - 14 ــ ـ ــهن  ن را لغؤق. ميلـ ــل  القمة األمذؤ  الميقت  التر هي اللى يح ـ ــؤقنة الققنم ،  اصـ ل ـ
التريهاقت التقلهدي  الققلم  لت ـــــــــم   الذياالقت.  لتوي ي قدرة الميلـــــــــ ـــــــــقت التقلهدي  المحلؤ  اللى إققم  الودت، 

ــقلؤ  المذطاق  ب ذقق إ ــقة التقلهد هن للرراقات القضـ لققق اللا   اصـــل  القمة األمذؤ  الميقت  يح ـــهن يام القضـ
اللى الجـقني المتام ـلقريمـق. رر مـ   انتجـقي   محـقرمـت  محـقرمـ  الـقنـل .  ندةـ ت بنشــــــــــــــطـ  اـلدالمة اللى نطـقن 
 الـــــــــع لتح ـــــــــهن املؤقت التقلهدي  لت ـــــــــم   الذياالقت لقلتذ ـــــــــه  مع اليالمقق التقلهد هن  ممملي الودال  القبلؤ  

ــقق لجق  الحمقي  المجتمعؤ   لجذ   ــقق  بالضــــ ــاق.  الذ ــــ الحمقي  المشــــــتر  .  ان ــــــ  التر هي اللى ن ر  الشــــ
 م ــــــــي لؤ  رمؤع قطقالقت المجتمع يي مجقت نمقي  نقمن اون ــــــــق ،  ق لــــــــؤمق نقمن المربة  الطة .  بنل 
التوقم  مع المحلم  التقلهدي  المشـــــــــــــتر   يي بمهه  إلى نالمات من رقن  األخ ـــــــــــــقلههن إلى الـــــــــــــتوراض 

  الت ــقلحؤ  التي يذطمس اللى نيع الدي ،  نالمات إلى اقلــتوقضــ    صــبح اقلــتخدا  الحقلي لماقنع الودال
 الذاق بملقل  بخرل للوقق.، لمق يي ذلك المبنق  الجذقلؤ  للمجرمهن لمقف ييا د اوررا  يي المذطق . 

ممقع للشــرط   500ن ر   مشــتر  ،  اشــترع يي    559 لــهمر الذ ــر الشــرط  التقلع لممم المتحدة  - 15
ن ر ـ  م ــــــــــــــتقلـ  للمراداـ  األمذؤـ ،  128لـقالتاـقر   لؤـ  للتةـقالـ  مع المجتموـقت المحلؤـ   لبذـقق المقـ ،  لــــــــــــــهمر 

ن ر   الــــــــــتطب  رمس لقلتوق   مع المراقبهن الو ــــــــــلر هن  المراقبهن المطذههن من    من ال ــــــــــمنا   13  
ــ ا ا   ب رر م  خبت الةترة المشــــممل 759 رذم. ال ــــمنا .  قد اريدم  مق مجممال    586التقر ر مققرن  بــــــــــــــــ

من األنشــــــــط    39رر م  يي الةترة المشــــــــممل  لقلتقر ر ال ــــــــقب .  ن مم  شــــــــرط  األمم المتحدة مق مجممال  
ارتمـقالـقت مع لجـق  الحمـقـي  المجتمعـؤ ،  نمبت لملـقيحـ  يوـقطي يشــــــــــــــمـ  لتم ـؤ  ـلقلجر مـ ، المت ـــــــــــــــل  ـلق
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 نمبت لمذع الوذف الجذ ي  الجذ قني، نشم. الحرال ،   المخدرات،  نمبت للتم ؤ  البهئؤ ،  نمبت لمذع
ــقنؤ  يي المدارس  القرل  األلـــــمان.  مق ي قرة إلى مراي  اقنتجقي المب    95بررت    نمبت للتم ؤ  الجذ ـــ

الحمقي  المجتمعؤ   لجذ  الحمقي  المشـتر  ،  ققم  لجق   يي ببهي  بقمع  لـمن بمهه  المشـتر   مع بالضـقق 
بتقديم المشــــمرة  التمرؤ  لشــــأ  بيضــــ  الممقرلــــقت يي إنارة مراري اقنتجقي.  يملذ  شــــرط  األمم المتحدة 
ــق من رمع المولممقت  ياقنلاق مع الوذ ــــــر الو ــــــلرس للقمة األمذؤ  الميقت ، ممق بنل إلى يقلؤص  ق   بيضــــ

 اقلتجقل  للحمانث.

ال س  قن  قد تقهؤم الشـــــــرط  األمم المتحدة، لقلتوق   مع المذ م  الد لؤ  للاجرة، إرراق   اصـــــــل   - 16
لجذ  الحمقي  مر ي    13يي رمؤع لجق  الحمقي  المجتمعؤ  الـــــــــــــــــــ  2019يشـــــر ن المقنيونميمبر  5بدبي  يي 

المجتمعؤ   لجذ  الحمقي  المشـــــــــــتر   الممرمن يي لـــــــــــمن بمهه  المشـــــــــــتر  .   قلذ ر إلى ب  لجق  الحمقي  
المشــتر   يتألف من متطمالهن، يا  الادف من التقهؤم ذم يام التحديقت التي يمارااق ب ذقق بناق ماق  الحةق  

قمة األمم المتحدة األمذؤ  الميقت  ألبهي  غهرذق من بصــــحق.  لــــتدطلع نتقلج ذ ا التقهؤم اللى الققنم   الذ ق . 
 يوي ي  ةققياق. لمي  ت ذى مقي  المجتمعؤ   لجذ  الحمقي  المشتر   الحلجق  انتؤقرقت اللى الم لح  

، الررقت من   26  الذ ــقق من   11يرنا، مذام  37  بلغ القما  الحقلي لوذ ــر شــرط  األمم المتحدة  - 17
يرنا من بيران الشـــــــــرط  الموقر ن من  148يرنا، لمق يشـــــــــم     640مققب  مجمم  القما  المأذ   ل  ال س  بلغ 

غقنر .  قد  (2019)  2497من قرار مجلس األمن   5لممقت   بث  ندات شــــــــــرط  مشــــــــــلل   يقق للةقرة الح
ني را و منؤ   30.  يم يمد د يترة الخدم  نتى 2020خبت  ذارومقرس  ضـــــــاق  الشـــــــرط  الاوم  ي ـــــــو  من 

القهمن التي يرضـتاق نلمم  ال ـمنا  اللى  يي نؤ ـق وببر   ل ـب خدمتام اي شـرط  ال  ن يذت اللجمؤع ضـاق  
، صـــدرت المشـــممل  لقلتقر رالةترة  خبت  .   19-جقلح   ميهدنتؤج  لنر   الدخمت إلى المذطق   الخر   مذاق 

ــ   130الشرط  من بص  الققلم  األ لؤ  التي لم  ب  يهاق لود  التي يضم ضاق  من  23يأشهرات لمنانؤ  لـــــــ
م  رة شةم   إلى الحلمم  يبلغاق يهاق لققلم  يأشهرات القمة األمذؤ  الميقت   ، برلل    ذارومقرس  17يرنام.  يي  

ــق يأشــــهرات.  برلــــل   107الدخمت ال ــــمنانؤ  التي لم  ب  يهاق لود،  الدنذق  م  رة القمة األمذؤ  الميقت  بيضــ
من بر  اولققق   107 الضاق  الـمن بص   شرط     ضقلي  25مذ  يأشهرات لـ يهاق حلمم  يطل   الشةم   إلى  

ــرط   بلغ  ــى لقما  الشــ ــى لقما   مم  ذلك .   اميرنام لود انتاقق مدة خدم  لوـضـــ  50اللى ند بق ــ الحد األق ــ
  ايق  اللؤ  نلمم  ال منا .   (2011) 1990  يي قرار ال س  ضو  مجلس األمن الشرط  

 
 الحالة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش  

لقد الــتمرت الخدمقت األلــقلــؤ  المحد نة ب  غهر الممرمنة، إلى رقن  الاجمقت الم ــلح  الجد دة  - 18
ــو ــقنقت المالـــ ــلق  المدنههن  الفؤضـــ ــقنؤ  يي مذطق  اللى ال ـــ   الذطقن، يي خلف المي د من اقنتؤقرقت اون ـــ

األمم المتحدة  صــذقنيقاق   رامجاق، لقلتذ ــه  مع المذ مقت غهر الحلممؤ ، مذ مم   ببهي.   اصــل    ققت 
ــقالدة يي مجقت اونوق  إلى  ــقنؤ   الم ـــ ــقالدة اون ـــ ــعؤة  يي  202  000يقديم الم ـــ شـــــخص من الةئقت الضـــ

ــم   شـــــــــــخص نينما من المقيقت  9 000شـــــــــــخص من قبهل  ن ذمق نقمع،    107  000ذلك المذطق .   شـــــــــ
 خر ن من رذم. ال ــمنا   6  000شــخص من قبهل  الم ــهر  ،     37 000المجق رة يي رذم. ال ــمنا ،   
من ردن   5 000شــــــخص من رالقة قبهل  الم ــــــهر   المملــــــمههن،      38 000)مو مام من قبهل  الذم ر(،   

.  لمن  ب  يأخر  صمت رالقة 2019  ال  ن  قنما قد نخلما إلى المذطق  مذ  يشر ن األ توبرتم ر قبهل  الةبي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
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ــقن، ل ــــب  ام قر المحتمل  لتغهر المذقل، قد يان من ندة التميرات القبلؤ  الققلم   قبهل  الم ــــهر    يأخر الح ــ
 اللى الممارن.

شـخص( من  4  000بلـرة )نمالي  800   ملم ، نين  نحم - يي بالقق. نمانث مذطق  نقس نقس  - 19
المذــقط  المحؤطــ  لقرل نمن   ن مرا  بمههــ  يي القطــق  الجذم ي.  يي بالقــق. الاجم ، قــد  الشــــــــــــــر ــقق يي 

 الوم  اون قني المومن  وغق   الذقينهن يي رمؤع القطقالقت يي بلدة ببهي.

لـــــــــقب  يي إطقر شـــــــــخص(  قن  م ـــــــــجل  يي  ق    40  000بلـــــــــرة )نمالي  8  000 يلق  نحم  - 20
الت ـــدس للفؤضـــقنقت، خدمقت او ماق  الممان غهر الغ الؤ ،  الم ـــقالدة الغ الؤ  الطقرل ،  الم ـــقالدة ال ـــحؤ  
ــتجقل  الطقرل  يي مجقت األمن الغ الي،  ــقي  إلى اقلـــ ــقني يي ببهي.   قوضـــ  التغ     من ن الر الوم  اون ـــ

 75  000ممن يي ممارا  انودا  األمن الغ الي لةقلدة ن الر الوم  اون ـــــــقني بذقق القدرة اللى الـ ــــــ  اصـــــــل   
مذطق  ببهي.  لـــــؤ ـــــتمر ذ ا الدالم من بر  يوي ي قدرة المجتموقت المحلؤ   لـــــي  شـــــرن  رذم.  ميار  يي 

من األلــر المتضــررة  2 000اللى ال ــممن يي  ر  ال ــدمقت  الحد من الةقر.  الب ة اللى ذلك، الــتةقنت  
 لم قالدة يي إطقر بذقق القدرة اللى ال ممن.من الفؤضقنقت من المي د من ا

شــــــــخص من الةئقت الضــــــــعؤة  من مختلف األنشــــــــط  ذات ال ــــــــل    111 000 الــــــــتةقن برمر من  - 21
ــؤ  لمطةقت  ــقالدة الغ الؤ ، لمق يي ذلك التمي ع الوق  لمغ ي  اللى الذقينهن  يميهر المراقت المدرلـــــــــــ لقلم ـــــــــــ

المب  ل  لدالم بنشط  لب  العؤش المجتمعؤ ، نهي يم يللؤ  ببهي.  التمرت الجامن  مذطق    لي  رذم.   يي
ربس من المقشؤ ،   20 000ربس من المقشؤ  ضد مختلف األمراض،  يم يميهر الوب  ألرمر من   110 000

ال ــــــــــــــحـ  الحهمانـؤ  المجـققت الـتقلـؤ   بلــــــــــــــرة.  يم بيضــــــــــــــق يميهر الـتدرـ   يي  6 000ممـق الـقن ـلقلذةع اللى 
لــمقع  يجاهيذق،  ير ؤ  الذح    نتق  الو ــ ،  ير ؤ  الد ارن،  المذق ل  لود الح ــقن، األلــقلــؤ ،  مذق ل  األ

   نشقق مشقي  األشجقر المممرة،   نتق  الخضر ات،  الماقرات يي مجقت األالمقت التجقر  . 

األ لؤ   ا ذق  مريقق للرالقي  ال ــــــحؤ    13 أؤمق  تول  لقلتغطؤ  ال ــــــحؤ   التغ    ،    مق مجممال   - 22
.  لم يمن بر و  مراي  صــحؤ  يي  ببهي من مراي  الرالقي  ال ــحؤ  المقنم   قهد التشــغه  يي رمؤع بنحقق مذطق 

مذطق  يوم  للقم  طققتاق ل ـــــب  التحديقت التشـــــغهلؤ  التي يمارااق.  الب ة اللى ذلك، يمقة  لو   الشـــــمقت 
الن الوم  ل ـــب  انودا  األمن   رمن الذقصـــر م ـــلح . المراي  ال ـــحؤ  يي الجذم. الشـــرقي  الشـــمقت الغر ي 

ــقنؤ   ــقي  إلى ذلك، قدم  المذ مقت اون ـ ــتر  .   قوضـ ــمن بمهه  المشـ ــغهر يي لـ ــحي رد د صـ  بدؤم مري  صـ
  120 000التطعؤم الر يهذي  الدالم ال ــــــــحي، لمق يي ذلك الةحمص الطبؤ   األن    األلــــــــقلــــــــؤ ، لةقلدة نحم 

الم المرضـــــــــــــى ال  ن يوقنم  من لـــــــــــــمق التغ ي  الموتدت  الحقن يي المذطق  شـــــــــــــخص.  قدد  يحص التغ ي   ن
الخدمقت    ل  ، يضــب الن الحمام   المرضــوقت.  يي الشــار طة  ن   لــن الخقم ــ  11 000متملــط   لمق

بنشط  التم ؤ    ذقق القدرات،  التدر   ب ذقق الوم  للمم ةهن  يح ى بدالم ال حؤ   التغ     يي مو م المراي   
 . يتول  لقل ح ر ر هن،  يدر   مم ةي الخدمقت ال حؤ  األ لؤ  اللى الم تمل القر س،  ن رات ال 

رد دة  نةر  لقر  مضـــــــخ   د     15 ير ه  ررل يوي ي إملقنؤ  الح ـــــــمت اللى المؤق  من خبت   - 23
إلى لغرض يحم لاق مضــخقت  د     7مضــخقت  د     يحد ي   10إصــبح   قوضــقي  إلى ذلك، يم    رد دة.
ــؤ   خيانقت ــم ــ ــغهرة يوم  لقلطقق  الشــ شــــخص، لمن يهام  20 000لقلذةع اللى القنت ذ   الجامن    .مؤق  صــ

مرنقضــق ميقتق للمشــرن ن ناخلؤق الجدن  28مق مجممال  بذقق بيضــق يم   المشــرن   ناخلؤق الجدن يي بلدة ببهي. 
لى ملمؤ  نقق  المؤق    نارياق ل ــمرة يي بلدة ببهي.  لــعؤق للتخفؤف من ندة التحديقت الذقرم  الن اقيتققر إ
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، لقلتشـــق ر مع المجتموقت المحلؤ ، بتوههن لجق  ونارة المؤق  يي مو م ن الر الوم  اون ـــقنيلـــلؤم ، ققم   
ــقل    خيانقت ــي لؤقياق،  م ـ ــقق اللجذ   م ـ ــالقت المؤق ،  بن ار بالضـ المؤق ،  قدم  ن رات يدر بؤ  يي مجقت شـ

ورراق يدر   يقذي اللى ال ـؤقن  األلـقلـؤ  ل ـذقبهر المؤق   المملدات   ضـو  خطي   اللؤقنة   نارة الذياالقت.
 المؤق .  خيانقتالمار قلؤ  لمجرن اقنتاقق من بالمقت إالقنة يأذه  رمؤع 

مدرلـــــــــــ   34من بطةقت المدارس يي    23 000برنقمج التغ ي  يي المدارس  راقت طوق  إلى  قد   - 24
ــ   يقديم الدالم الذة ــــــي  اقرتمقالي ألطةقت المدارس من ابتدالؤ    قنم   يي رذم.    ــي ببهي.  مق ي ماصــــ  لــــ

ــمقت مذطق  ببهي.  بررئ   ــتمل المدارس يي شـــ خبت يميهر مدارس مرا ؤ  قنتؤقرقت األطةقت  اقريققق لم ـــ
ــلح .   مجرن اقنتاقق من ذ   لو  بالمقت إالقنة يأذه   ــر م ـــــ ــقنقت   رمن الذقصـــــ ــب  الفؤضـــــ المدارس ل ـــــ

المدارس، إلى رقن  يميهر األنشـــــــــط  التريهاؤ   الدالم يلك برنقمج التغ ي  يي  لـــــــــؤدشـــــــــر  يي يذةه  ، قتاألالم
 الذة ي  اقرتمقالي الةرنس  الي قرات المذيلؤ .

ــقنقت - 25 ــب  األمطقر الغي رة  الفؤضـــــــ ــطلع باق اقت ـــــــــرت ماقنرات اونوق  ،    ـــــــ خبت الةترة المضـــــــ
اقتراح البرنقمج المشــترع ألبهي  بر و  مشــقر ع للاؤقر  األلــقلــؤ  يي المذقط  المشــممل  لقلتقر ر اللى  ضــع 

التي يملن المصــــــمت إلهاق.  ق ييات الحمقي ،  ق لــــــؤمق نمقي  الطة   الحمقي  من الوذف الجذ ــــــقني، يشــــــل  
 التحدس الرلؤ ي ل ب  محد ني  القدرة اللى التذةه  يي ذ   المذطق .

 
 المرأة والسالم واألمن  

 ل  المربة يي مذطق  ببهي غقلا  الن الملؤقت صـــــــــذع القرار.  لتوي ي مشـــــــــقر   المربة، ققم  القمة  - 26
األمذؤ  الميقت  لاشـراع المربة  يملهذاق من خبت المشـق رات  اقرتمقالقت  الد رات التدر بؤ  المذت م   يؤ ـهر  

المة المحدنة األذداف مع اليالمقق الح ـــــــمت اللى المولممقت.  شـــــــمل  الجامن األخرل بنشـــــــط  التدر    الد
التقلهد هن  المحلههن لتوي ي مشقر   المربة اللى رمؤع م تم قت صذع القرار، لمق يي ذلك الملؤقت مذع نشم. 
الذياالقت  ي ــــم تاق.  من الذتقلج اويجقبؤ  التي يمخضــــ  الذاق ذ   المشــــقر   إالقنة يوههن امربة يي صــــةمف 

مممب يي  14قبهل  ن ذمق نقمع الاقلغ الدنذم التقلو  لمجتمعؤ  المشـــــتر   األالضـــــقق الجدن يي لجذ  ال ـــــب  ال
اللى نطقن ب لـع  الذ ـقق.  بلـةرت رامن القمة األمذؤ  الميقت  بيضـق الن مشـقر   2019يشـر ن المقنيونميمبر 

ــان ملذتان ب لك من اوالرا.  يي نمبت التم ؤ  لحقمن المربة،  ــقل  التي يم ــ ــأ  الم ــ   من الن  رالان لشــ
لقلتغههر.  يي ارتمقالقت برر   مع نبلممقلـــــــــــههن  بالضـــــــــــقق يي المجتمع الد لي الذد ي قريام ببهي  المطقلا   

 قنم  األ توني ـــــــــمبر  11الخرطم ، يي  يي  الملؤمم  يي نهم مرع   األمر لؤ  )نبلممقلـــــــــهم المقيقت المتحدة 
(،  را  الذ ــقق اقنتاق   2020 ذق ر  قنم  المقنيو  13؛  م ــي لم الم قل  الممر   للتوق   الد لي، يي 2019

إلى  ؤفؤ  يأ هر الذيا  اللهان لشـــــــل  غهر متذقلـــــــ ،  نالم  المجتمع الد لي إلى إ بق اقذتمق  لبنتؤقرقت 
 الخقص  لقلمربة.  نالم  بيضق إلى المشقر   ال ؤقلؤ  ويجقن ن  ألبهي. 

قت  لـــــــــــاع نققت من الوذف الجذ ـــــــــــي ، لـــــــــــجل  القمة األمذؤ  المي لقلتقر ر يي الةترة المشـــــــــــممل    - 27
ر.  طقل  نققت اقغت ـــق. لـــ  ضـــحقيق من   الجذ ـــقني طقل  لـــاع ضـــحقيق، من بهذام خم ـــ  من القد ـــم
ر، يي نهن  قن  نقل   اندة، يتول  لققصـــر،  اقرة الن محق ل  اغت ـــق..  ببلغ  الذ ـــقق  بهذام بر و  ق ـــم

ــق الن ي قنة يي الدن المذقطوهن الن الدرالــــــ  يي الم دارس اقبتدالؤ  بهن يتؤقت قبهل  ن ذمق نقمع ل ــــــب  بيضــــ
نققت الحم   الم ـــــقال  اققت ـــــقني .   بد  ب  مو م الحققت ق  تم اوببب الذاق ل ـــــب   صـــــم  الوقر 
 الحماري المققأؤ ،    لك ل ــب  يةضــه  ي ــم   القضــقيق بهن األلــر بدقم من اوببب الذاق إلى لجق  الحمقي  
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، الييت القمة األمذؤ  الميقت  يماصــــلاق مع المجتموقت المحلؤ  لشــــأ  مذع  لا ا المضــــع  المجتمعؤ .  الــــتجقل 
 الجذ ـــقني  مق يقلو  القمة األمذؤ  الميقت  قضـــقيق الوذف الجذ ـــي الوذف الجذ ـــي  الجذ ـــقني  الت ـــدس ل . 
 قلموق هر الد لؤ  لحقمن اون ق .التقهد ل التي يحقت إلى المحقرم التقلهدي  لضمق  

ــقلؤ  المجتمع المدني مذ مقت   نالم  القمة األمذؤ  الميقت   - 28 ــت  الشـــر  ممقم  الذ ـ لبنتةقت ”لحمل  ال ـ
من الذشــــق  لمذقذضــــ  الوذف الجذ ــــقني“ يي    من قبهلتي ن ذمق نقمع  الم ــــهر  .  شــــمل  األنشــــط  نمل  

ن وطبن الحمل  التي يم ؤ  يي رمؤع بنحقق مذطق  ببهي لشـــــأ  مذع الوذف الجذ ـــــي  الجذ ـــــقني،  مذقلـــــبته 
شــــخص من  لتق القبهلتهن.  الــــتادي  األنشــــط  بيران المجتمع المحلي، لمن يهام اليالمقق  600ارت ب  نحم  

التقلهد م   المحلهم  ال  ن قطوما التيامقت ملمملـــــ  بتوي ي  نمقي  نقمن المربة، لمق يي ذلك يوي ي مشـــــقر   
 المربة اللى رمؤع م تم قت صذع القرار. 

 من بهن األنشـط  األخرل التي الـتادي  اليالمقق التقلهد هن  المحلههن  الذ ـقق  الشـاق. نلقتق الم   - 29
او دي،  نلق  الم  لشـــــــأ  المربة  التذمؤ ،  نلقتق الم  لشـــــــأ  الوذف /لشـــــــأ  يهر س نقص المذقال  الاشـــــــر  

 شمل  نقمن المربة. لؤقن   ييالجذ ي  الجذ قني يبريا  اوطقر الققنمني لم  من ال منا   رذم. ال منا  
الذتقلج اويجقبؤ  التي بالقب  بنشـط  نمل  ال ـت  الشـر  ممقم يي إشـراع اللؤقنات الذ ـقلؤ  من قبهل  ن ذمق نقمع 
يي نمبت المدارس اقبتدالؤ  لشـــأ  مذع الحم   مق  تول  ب لك من نققت الطرن من المدارس  يقق للطقر 

  إلى ذلك، ندنت ن ـــــــــــــقق  شـــــــــــــاق. من قبهل  ن ذمق نقمع الوقنات الققنمني لجذم. ال ـــــــــــــمنا .   قوضـــــــــــــقي
ــقت التقلـهدـي  يي مذطقـ  ببهي التي ق يتة  مع اوطـقر القـقنمني لجذم. ال ــــــــــــــمنا .  قـد نيع ذلـك   الممـقرلــــــــــــ

ــقلؤ  من قبهل  ن ذمق نقمع إلى نالمة ققنيان التقلهد هن إلى التقهد لقوطقر الققنمني المطذي الذد  اللؤقنات الذ ـــــــــــ
ــمق اللى نقمن المربة يي اوالب   ــهر   الضـ ــلط  قبهل  الم ـ ــقق  األطةقت.  لـ ــقيق المتولق  لقلذ ـ الب  يي القضـ

 (2000)  1325إلى يذةه  قرار مجلس األمن دنة  تضــــمن إشــــقرات محال س  2019الدلــــتمرس لل ــــمنا  لوق  
رمؤع القمانهن المطذؤ  التي يمهي ضـد المربة.  نتؤج  ل لك، يشـهر   دالم إلى إلغقق أؤمق  تول  لمشـقر   المربة 

ــقق قبهل  الم ـــهر   إلى ذ ا اوالب  الذد الدالمة إلى نقمقا ــؤمق ن ـ ــؤقن  ن، ق لـ اللى م ـــتمل مشـــقر تان يي لـ
 صذع القرار. 

المربة  ال ـــــــب   األمن،   اصـــــــل  خط     اصـــــــل  القمة األمذؤ  الميقت  يوي ي الم ـــــــققل  الن يذةه   - 30
 يوي ي  با   الخط   المالي ي قنة يم ه   رصــــــد يذةه ذق يي الاوم  ل ــــــمرة مذاجؤ .  يررم  ذ   الجامن إلى 

ــقني يي مختلف مجققت الوم  اللى نطقن الاوم .  من األنشــــــــــط  القدرة اللى يومؤم م راالقة المذ مر الجذ ــــــــ
المحدنة المضـطلع باق ال ـؤقغ  الجقر   لخط  الم  اللى نطقن الاوم  لتومؤم مراالقة المذ مر الجذ ـقني، من 

 ب   األمن.شأناق، الذد  ضواق يي صؤغتاق الذاقلؤ ، ب  يويي اقي قن  التمرؤ  يي يذةه  خط  المربة  ال 

 
 إلجراءات المتعلقة باأللغاماعمليات دائرة   

ورراقات المتولق  لقأللغق  الملؤ  يقهؤم للطرن  التحق  من لــــــــــــــبمتاق  يطاهرذق ابررت بيرق  نالرة  - 31
ــقي     هلممترا من الطرن خقلؤ  من بخطقر المتةجرات.   278,8من األلغق ،  خل ـــــــــ  يي يقهؤماق إلى ب  م ـــــــ

ــتدرنت يي  ــر  الــــــــ ــو   ةمذطق  ببهي الشــــــــ متةجرات من مخلةقت الحر. ندمرت قنقق يي الملؤقت يةجهر خقضــــــــ
ــقنتاق  ــ  يقهؤمي ألراٍض يبلغ م ــــــــ مترام  1  367 238للمرادا .  ققم  نالرة اورراقات المتولق  لقأللغق  لم ــــــــ

ل يقهؤماـق  مر وـقم يي مذطقـ  ببهي باللذـ  اللى إ ر  خلممذـق من بخطـقر المتةجرات.  يشــــــــــــــمـ  المذـقط  التي رر 
ــلماق القمة الذد  ــم الجةقف،  الطرن الجد دة التي ي ـــــــــ قماالد الوملؤقت الميقت  للقمة األمذؤ  الميقت  خبت مملـــــــــ
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ــؤواق.  نمرت نالرة اورراقات المتولق  لقأللغق  بيضـــــق  يذقلاق، يضـــــب لـــــمن إمهه  المشـــــتر   التي ررل يملـــ
األلــلح  ال ــغهرة التي صــقنرياق قمات القمة طلق  من ذخقلر    AK-47   319بذددؤ  ذجممؤ  من طراي   11

 األمذؤ  الميقت  يمشؤق مع  ق تاق.  

يرنا من الررــقت  2 864ن رة يملؤفؤــ  للتم ؤــ  لــأخطــقر األلغــق  الــــــــــــــتةــقن مذاــق  74 القــدت الــدالرة  - 32
م    المتةجرات   ن رة للتم ؤ  لأخطقر 27 الذ ـقق  األطةقت الملؤمهن يي مذطق  ببهي.   قوضـقي  إلى ذلك، ند م 

القمة األمذؤــ  الميقتــ ،  ذم مــق بنل إلى يوي ي  يقــدمــ  من مخلةــقت الحر.  جيق من التــدر ــ  التمرهاي الــ س 
 امربةم(. 54 رربم   278من بيران القمة با   الم أل  ) 332 الي 

المشـــــــتر   لرصـــــــد   ل  نالرة اورراقات المتولق  لقأللغق  يينس ن را بلـــــــقلـــــــؤق يي الملؤقت املؤ   - 33
ــقق ممقع  93 824الحـد ن  التحق  مذاـق.  قـقمـ  األيرقـ  بتطاهر  ــق، ونشــــــــــــ مترام مر وـقم يي مذطقـ  ببم  ملــــــــــــ

ــقـي    لميرـق   هلممترا من طرن اـلد رـ قت خـقلـؤ  من بخطـقر   36,1ذـذقع،  خل ــــــــــــــ  يي يقهؤماـق إلى ب  م ــــــــــــ
ــقت، الـدـمر الــلى  ـ  ن اـلمــتـةجـرات.  خـبت اـلوـمــلؤـــــ ــقـلر غــهرمــتـةجـر  ــقت اـلحـر.  خـمـس ذخـــــ مــذـةجـرة،  مـن مـخــلةـــــ

 من لومقت الرصد البرس.  106دالرة لايةقن بيرق  نالم الد ر قت مع اليدمهرذق.  ققم    يم

  
رصدددددددددد الحددود والتحقن من دا بشددددددددد ن  التقددم الد أ أزرهتدآل اةليدة المشدددددددددتر دة ل  -  ثالثا  

 المرجعية  النقاط 

ريت املؤ  المشـــــتر   لرصـــــد الحد ن  التحق  مذاق لو  التقد  لشـــــأ  الذقق  المررعؤ  التي نلقد ب - 34
دالم  يحقه  نر ـ  الحر ـ  المـقملـ  .  يم اولقـقق اللى اوذ  الـ (2019) 2497يي قرار  نـدنذـق مجلس األمن 

 ذم مق يويل  ،لومقت 5لوم  مقررة للرصـد الجمس، بلغه    46لجمؤع الد ر قت الجم    األرضـؤ .  من بصـ  
ــق  ــقلــ ــتوقنة الرنبت الجم   ب  لــــمق األنمات الجم   ب  اقيتققر إلى األصــــمت الجم  .  من بصــــ  إلى بلــ الــ

لوم  ل ـــــب  لـــــمق األنمات الجم    ري  المراقبهن المطذههن  14لوم  مقررة للرصـــــد األرضـــــي، بلغه   127
 يي . (يؤشــم ن)من مماقع األيرق   21بدالمل غؤق. المراي  المذقلــا  يي الممقع المشــقر   يي ذ   األنشــط   

ج  إنجقي  ذ ا ال ـــدن يي المقل  من الد ر قت.  قد نشـــر  ب الطريهن لقلمقم  الودن المقم  للمراقبهن  89، لـــد
 هن  يقق لبيةقن.المطذه 

  ود التماص  مع الطريهن  يم ؤ  ال لطقت المحلؤ   الذقصر الجذقح الموقرض يي الجؤش الشوبي  - 35
لتحر ر ال ــــمنا  يي ببم  ملــــق، يملذ  املؤ  المشــــتر   لرصــــد الحد ن  التحق  مذاق من نشــــر   نشــــقق ممقع 

ــق(  22الةر    ان ــــــــــحب  الذقصــــــــــر الجذقح الموقرض يي  .  قد2020 قنم  المقنيو ذق ر  13يي  )ببم  ملــــــــ
الجؤش الشــوبي لتحر ر ال ــمنا ، ال  ن  قنما مذتشــر ن ذذقع، من المذطق  الحد ني  اممذ  المذي ال  ال ــبح. 
  جرس يذ ــه  اقضــطب  لقألنشــط  التذةه ي   اونار   من قبه  مذ  إذ  الابم  مع ذ   الوذقصــر.  لم يبدب  

غؤق. مراقبهن  طذههن من رذم. ال ـــــمنا  لم  تم نشـــــرذم ن را لشـــــماغ  بمذؤ  لود األنشـــــط  التذةه ي  ل ـــــب  
 نقرم  الن  رمن الجذقح الموقرض يي الجؤش الشوبي لتحر ر ال منا  يي المذطق  الوقم . 

 قددم  يمرهاقت  اضـــــــــح  لمنشـــــــــط  التذةه ي  ل لؤ  المشـــــــــتر   لرصـــــــــد الحد ن  التحق  مذاق يي  - 36
ال قنريهن الن الد ريهن الوقن تهن ل لؤ  ال ؤقلؤ   األمذؤ  المشتر   الموقمنيهن يي رم ق الم ؤقتهن الختقمهتهن 

.  صــدر مرة بخرل بمر يمرهاي لققن ــحق. 2020شــاق ويبرا ر   19    2019يشــر ن األ توبرتم ر   13يي 
ــؤمق مذطق  األر و  الـشـــــ  ر مهب.  بردت المقم  للقمات من المذطق  الحد ني  اممذ  المذي ال  ال ــــــبح،  ق لــــ
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الــــــتودانذق لتقديم الم ــــــقالدة البيم  ل لؤ   خر ن رة لاق املؤ  ال ــــــؤقلــــــؤ   األمذؤ  المشــــــتر   من رد د يي  
 المشتر   لرصد الحد ن  التحق  مذاق من بر  يحقه  القدرة التشغهلؤ  المقمل . 

ي  اممذ  المذي ال  ال ــــــبح،  أؤمق  تول  لاالقنة نشــــــر القمات الممرمنة نقلؤق ناخ  المذطق  الحد ن - 37
يتل  بس إخطقر لقن ــــــحق. القمات.  يي ارتمق   لمبناق املؤ  المشــــــتر   لرصــــــد الحد ن  التحق  مذاق بيقنت  

يشــــر ن  12يي  يي قمع مشــــقر 1اللجذ  المخ ــــ ــــ  لمذطق  األر و  الشــــر مهب ال س القد يي مقر القطق   
ــمنا  يي المذطق  الحد ني  2019األ توبرتم ر  ــوبي لجذم. ال ـ ــمنا   رمن قمات الديق  الشـ ، برد رذم. ال ـ

 2020لمقرر القد ارتمق   ق  للجذ  يي قمع مشـــــــــــقر يي  ذارومقرس اممذ  المذي ال  ال ـــــــــــبح.   ق  من ا
ــتر  .  برر  اقرتمق  المقني   ــؤ   األمذؤ  المشــ ــؤقلــ ــر القمات  يقديم يقر ر إلى املؤ  ال ــ للتحق  من إالقنة نشــ

، 19-أل  ممملي قمات الديق  الشـوبي لجذم. ال ـمنا   اراما صـوم قت لمر ـتؤ .  ن را لتةشـي رقلح   ميهد
  ذارومقرس.  25ارتمق  املؤ  ال ؤقلؤ   األمذؤ  المشتر   ال س  ق  من المقرر القد  يي ن إررقق يوهم 

ــتر   لتولؤم الحد ن يي بنيس بلقلق يي   - 38 ــر ن المقنيونميمبر  15 الدقد ارتمقٌ  للجذ  المشـــــ . 2019يشـــــ
    الحد نس لتحد د ب -، بدررس بيضــــــــــق يقهؤم مشــــــــــترع يي ممر موبر المهر  2020شــــــــــاق ويبرا ر    14 يي 

ــقلــــــــــــــؤــــ   األمذؤــــ  المشــــــــــــــتر ــــ  الموقمن يي  ــقنة يتحــــ . غهر ب  قرار ارتمــــق  املؤــــ  ال ــــــــــــــؤــ متطلاــــقت إالــ
 ممق من ذلك التقر خ   30لاالقنة يت  ممرات الوبمر الحد ني  رلــــــــــــمؤق يي غضــــــــــــم   2019  ذارومقرس 18
  رلـــــمؤق.  ل لك، ق  مرد مم ةم الاجرة .  رمؤع ممرات الوبمر الوشـــــرة ققبل  للتشـــــغه ،  لمذاق لم يةت  ذةم  لم

ممرات خبت مرنلـ  قـدرة  6ممرات،  ـق  من المقرر ايتتـقح  10 الجمـقرع يي ممرات الوبمر.  من بصــــــــــــــ  
 األ لؤ . التشغه 

  
 الجوانب اإلدارية ودعم البعثة   -  رابعا  

للغــقيــ  نهــي يجــ  التغلــ   ق ييات القمة األمذؤــ  الميقتــ  ذي بلوــد مقر للاومــ  يي بهئــ  غهر ممايؤــ  - 39
اللى لـبلـ  اومدان الطم ل   ال ـعا  التي يذطمس اللى الود د من األالطقت الةرني  لقلممقبرة  اوبدا    قياق   
ناج مر  لح  المشـــــــــــقر .  ق  يات ير هي نالم الاوم   ذ ـــــــــــ  اللى يذق  القمة،  الا ـــــــــــم  البهئؤ ،   ر ف 

 لةولؤ ،  يح هن القدرة اللى اقي قت.المعؤش  الم تدام ،  نالم متطلاقت الحؤقة ا

، بلغ التماي  الوــق  بهن الجذ ــــــــــــــهن يي القمة األمذؤــ  الميقتــ  ن ــــــــــــــاــ  2020 ذارومــقرس  31 يي  - 40
يي المقل   10,16يي المقل  من الوذ ـر المدني،      18,8يي المقل  من الذ ـقق، نهي شـلل  الذ ـقق  10,9

الذ ــــــر الشــــــرط .  يتماصــــــ  القمة األمذؤ  الميقت  لشــــــل  يي المقل  من   29,37من الوذ ــــــر الو ــــــلرس،   
ر يهذي مع المرشـحقت لجمؤع الم قلف الشـقغرة من بر  يشـجؤوان اللى الترشـ  لشـغلاق،  يددر  بلـمقق رمؤع 
ــم  إلى رمؤع  ــفؤ   يدجر ل مققببت موان.   تم التطرن لشــــــــل  مة ــــــ المرشــــــــحقت الميذمبت يي ققلم  الت ــــــ

المعؤشــــــــــــــؤــ   الةرص المتــقنــ  للتردؤــ   التــدر ــ   الرالــقيــ  من برــ  ارتــ ا. الشــــــــــــــماغــ  المتولقــ  لــقل ر ف 
  التاققلان. المم ةقت

يرنا، مذام  3 760، بلغ قما  الوذ ـــــر الو ـــــلرس للقمة األمذؤ  الميقت  2020 ذارومقرس   31 يي  - 41
من ضــــــــــــــاق   129مراداق ال ــــــــــــــلر ق،    145رذديق،     3 486)الذ ــــــــــــــقق  من   382  الررقت  من  3 378

يرنا إلى ب طـقنام )لمـق يي ذـلك  نـدة  376األر ـق (.  خبت الةترة المشــــــــــــــممـل  ـلقلتقر ر، برمـل  الاوـم  إالـقنة 
 تول  ـلقملـؤ  المشــــــــــــــتر ـ    .  أؤمـق(2019) 2469مجلس األمن دالم الطهرا (  يقـق لقرار الطـقلرات الوممنـي  لـ 
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ررقت   508يرنا، مذام  584لرصــــــد الحد ن  التحق  مذاق، بلغ قما  الوذ ــــــر الو ــــــلرس للقمة األمذؤ  الميقت   
 - ضقلطق  37ضقلي بر ق (.   لغ قما  الذ ر الشرط     13مراداق ال لر ق      16رذديق      555امربة )  76  

من  148يرنا من الشــــــــــــــرطـ  ) 640المـأذ   ـل  اـل س  بلغ  مـققـب  مجمم  القما  -امربة  11 ررب   26مذام 
ل (.   ويل انخةقض مودت الذشـــر إلى الد  إصـــدار  492الشـــرط     ضـــاق   يرنا من  ندات الشـــرط  المشـــلم

مم ةـق ن لؤـق  157، بلغ الـدن المم ةهن المـدنههن 2020 ذارومـقرس  31يـأشــــــــــــــهرات أليران الشــــــــــــــرطـ .  يي 
من متطمالي  31مم ةــق ن لؤــق    166اورمــقلؤــ  المــأذ   باــق الاــقلغــ   مم ةــق  طذؤــق، مقــقبــ  األالــدان 78  

يي المقل    8,43يي المقل  للمم ةهن الد لههن     5,45مم ةق  طذؤق.   لغ مودت الشـغمر   86األمم المتحدة   
 للمم ةهن المطذههن.  

ــمنا   - 42 ــدرت نلمم  ال ـ ــهرة أليران القمة األمذؤ  الميقت  خبت الةت   162 بصـ ــممل  لقلتقر ر، يأشـ رة المشـ
من  102من األيران الو ــــــلر هن،     13مم ةهن ن لههن،     7طل  يأشــــــهرة ) 154يي نهن لم يب  لود يي  

 من المتوققد ن امخر ن(.   15خبراق التشقر هن،    5 من الي ار الرلمههن،   12بيران الشرط ،   

 قملي  يمنا  )القطق  الشـمقلي(؛  يي ن مراو  ل  قماالد الملؤقت ال ـرايق مذتشـرة يي يقر ن  نيرة    - 43
ر مــقرــقع  نمن   ببهي )القطــق  األ لــــــــــــــي(؛  يي مــقر  ــقت بشـــــــــــــــقع  بيمني   ذتم   يــقرــقلي  بقمع )القطــق  
الجذم ي(.  بنشــــــئ  قماالد الملؤقت ميقت  للذشــــــر يي مملــــــم الجةقف يي الشــــــقه  )القطق  الشــــــمقلي(؛  البت 

لقطـق  الجذم ي(؛  بغـقنهتمع )قمة الرن ال ــــــــــــــر ع(.  يقـد  القمة األمذـؤ  )القطـق  األ لــــــــــــــي(؛  ر ممههر  اللم )ا
 من مماقع بيرق  املؤ  المشـــــــــــتر   لرصـــــــــــد الحد ن  التحق  مذاق )رهر  ن و  11الميقت  الدالم بيضـــــــــــق للممقع 

 )يؤشـم ن( يي القطق   21)قمع مشـقر(    لك الممقع  1) ار بلقروال ـمؤم ( يي القطق    12ال ـةح (  الممقع 
من الممقع الميق  يي األمهرة إلى ممقو  المقب  )ببم  ملــــــق(   22.   قوضــــــقي  إلى ذلك، ندق  ممقع الةر   2

 )رقنقلي(.  2يي ببم  ملقو نممر يي القطق  

  جرس يحد ي الاؤقر  األلــــــــقلــــــــؤ   المذشــــــــكت البهئؤ  يي رمؤع المو ــــــــلرات التقلو  للقمة األمذؤ   - 44
 د مشــــــــــــــغمت نقلؤق،   جرس نقلؤق إالقنة ياهئ  المقر القديم للاوم  لغرض إالقنة ملئ  الميقت .  مقر الاوم  الجد

بلـقلـق لوذ ـر الشـرط  المملـع.  لموقلج  نقل  الطرن التي  مهرا مق يمم  غهر لـقلم ، يوققدت القمة األمذؤ  
دلــــ  الو ــــلر   الميقت  للح ــــمت اللى خدمقت متواد خقرري لتشــــغه  موداياق المقهل  لي قنة قدرات  ندة الاذ 
  ذ   الجامن من بر  يوي ي قدرة الاوم  اللى يح ـــــــــــهن إملقنؤ  المصـــــــــــمت إلى المماقع  يذق  القمة.  قد نقق

نجـقنـق  بهرا،  يماصـــــــــــــــ  الاومـ  يوي ي قـدرياـق أؤمـق  تول  بتذقـ  القمة، لمـق يي ذلـك نقـ  الموـدات المقهلـ  من 
ي ناريمر.  ررل يوله  المةق ضــقت لشــأ  الح ــمت اللى الوملؤ  المختلط  لبيحقن األير قي  األمم المتحدة ي

 (.19-ممقع قختاقر األللح  من خبت إطبن الذقر ن را لم قل  يتول  لمرض يهر س  مر نق )رميهد

 ق ييات الاوم  يمار  نق ــــــــق يي مقنة البير    الح ــــــــى  ممان بخرل،   مهرا مق  تورض مقق لمذق   - 45
 نا ، ممق  ينس إلى يوطه  مماصل  األشغقت المت ل  لقلاؤقر  األلقلؤ . لتأخر ي قر   المر ر من ال م 

ــقب ،    - 46 ــمت اللى اللى نحم مق بشــــرت إلؤ  يي يقر رس ال ــ ــوى مقر األمم المتحدة نقلؤق إلى الح ــ ي ــ
طـقلرة ـ قلـم  ـ قبـت  الجـذقنهن يملن الــــــــــــــتئجـقرذـق لوـقد طمـ   األرـ  ـلدالم الملـؤقت اوربق الطبي  الملـؤقت نـق  

ــ  لامق طقلريق   الر  ــمقلي إلى الخرطم .  الق  الحقن هن الل  ن يورضـــــــــــ ــقلع اللى الطر   الشـــــــــــ ق.  الاضـــــــــــ
ــاق ويبرا ر  بيقرومق م  ــلر تق  يي شــ ،  مق بالق  ذلك من دؤق  مقر األمم المتحدة بتوله  2019الممن تق  ال ــ
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يقي.    لك، ق ييات القمة  يشــغهلامق   القنة األيران إلى ب طقنام، يماصــ  الاوم  الوم  لطقلرات الممني  مدنؤ 
 يةتقر للقدرة اللى يذةه  الملؤقت رم   ال لر   لقلتخدا  طقلرات الممني  من طراي ال لرس. 

 
 ثقافة األداء  

ــد بناق الاومــ   اوببب الذــ  من خبت المقــق ؤس  األذــداف التي  - 47 يقم  القمة األمذؤــ  الميقتــ  برصـــــــــــــ
 ضوتاق يي إطقر ن ق  إنارة األناق.  يقم  الاوم  للؤقس  يح هن الذتقلج المت ل  بتذقُّ  القمة   هئتاق  يطم ر 

قنة الاومــ ،  المــد ر ن،  الم ــــــــــــــتخــدمهن بذهتاــق التحتؤــ   يذةهــ   ق تاــق.   جرس لــقنت ــق  الرض الذتــقلج اللى دؤــ 
ــذع  ــقن الملؤ  صــ ــق ورشــ مم  المقق ؤس الم ــــتخدم  خ ــــؤ ــ ــد الذاقلههن الموذههن،  مقر األمم المتحدة.  قد صــ

 الاؤقر  األلقلؤ   الم قل  البهئؤ   نشر القمات. م قل  من قبه  القرارات لشل  بيض  لشأ  

ي ـــــقالد  يرق  الم  يتألف من رمؤع الذقصـــــر  19-لميهد الهمذ  الاوم  مذ ـــــقق للم ـــــقل  المت ـــــل  ل  - 48
خطـ   اي  اللهاـق ير   دـؤقنة الاوـم   يوتمـد  يي الاوـم   19-الموذـؤ  للميـهدالاوـم .  قـد  ضــــــــــــــوـ  يرقـ  الومـ  

ــؤ  المضــــطلع باق يي  ــقلــ ــتمرار األنشــــط  األلــ ــقرمق      ق  متدررقم إياق نمقي  األيران، مع  ةقل  الــ ناجق صــ
مذؤ  الميقت  ن   يمقف.  ريق ذق  من ذ   الخط   تمم  يي الــترايؤجؤ  اقي ــققت التي إطقر  قي  القمة األ
طمأنتام بيران القمة األمذؤ  الميقت  لمدل قمة يدابهر التخفؤف من   قر المرض الم ــــــتخدم    يادف إلى إببب 

اق لضــــمق  بق يمم  الاوم  لل ــــلق  ب  القمة األمذؤ  الميقت  يب ت    مق يي  لــــوالتأرهد با ا الشــــأ ،    لك 
ب  الاومـ  ق ييات ملتيمـ  التيامـق  ـقمب لـأناق  اراـقياـق أؤمـق  تول  لحمـقـي  لل ــــــــــــــلـق  نـققب للمرض.  مـق يي ـد 

ق يملـك لــــــــــــــمل  ،  ذم بناـقالاومـ  مارـ  المـدنههن  قـقنرة يمـقمـق اللى اللؤـق  بـ لـك. بهـد ب  ذذـقع يحـديـق  بهرا 
ن غهر المرر  ب  يقب  البلدا  التي يوققدت يهاق الاوم  مع م ــتشــفؤقت ،  بن  مالمقنيمن الم ــتمل م ــتشــةى 

، نتؤج  قلـــــتجقبتاق .  قد قلم ـــــ  القمة األمذؤ  الميقت  لقلةو  نضـــــمر مم ةهاق19-نققت اوصـــــقل  للميهد
 ،  ذي ل دن ي قنة يخفؤف ذلك الحضمر.الاوم  مغقنرةل ال  ن يوقنم  من بمراض ميمذ   لطل  المم ةهن

ل ـمق ال ـلمع الجذ ـي خبت الةترة المشـممل  لقلتقر ر.    ات لم ي ـج  القمة األمذؤ  الميقت  بس انالقق - 49
 ،  يي إطـقر يرقـ  الومـ  التـقلوـ  للقمة األمذؤـ  الميقتـ 19- الــــــــــــــتجـقلـ  للتحـديـقت التي يطرناـق مرض  ميهـد

ر  ه اصــ  مع المجتموقت المحلؤ   ي  التم يتضــمن الــترايؤجؤ  ال ــلمع  اقنضــاق   ق ييات  ، 19-الموذؤ  للميهد
المم ةهن بتياـ د الحـقرـ  إلى الحةـق  اللى باللى م ــــــــــــــتمـ قت الذياذـ   الماذـؤ   انترا  التذم  يي  ـ  التحـدـيقت 

 .المطر ن 

  
 الجوانب المالية  -  خامسا  

ــ ـــــــــ  الجمعؤ  الوقم ، لممر  قرارذق   - 50 ملهم     260,2  مبلغق قدر   73/555 مقررذق   73/311خ ـــــــ
.  نتى 2020ني را و منؤـــــ   30إلى  2019يمميو ملؤـــــ   1ن قر للنةـــــقن اللى القمة للةترة الممتـــــدة من 

رة غهر الم ــــدنة للح ــــق. الخقص للقمة األمذؤ  الميقت  2020نؤ ــــق وببر    3 ،  قن  دؤم  اقشــــترارقت المقرم
ــترارقت المقررة غهر الم ـــدنة لجمؤع الملؤقت نة  ال ـــب  يي ذلك   83,5يبلغ  ملهم  ن قر.   لغ مجمم  اقشـ

دنت يمــقلؤف القمات  الموــدات المملم  3 151,4التــقر خ  ــد  ــ  للمنــدات للةترة الممتــدة نتى ملهم  ن قر.  لـــــــــــــ
 ،  يققم لجد ت ال دان الة لي.2019ب لمتولبتمبر  30

  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/311
https://undocs.org/ar/A/RES/73/311
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 المالزظات والتوصيات  -  سادسا  

ــار   - 51 ــممل  لقلتقر رخبت األشـــــــــــ ، ايدخ ت خطمات إيجقبؤ  يي    من القلهل  األخهرة من الةترة المشـــــــــــ
من التحمقت الجقر   يي  ب البلد ن، يضــــب الن الخرطم   رم ق،   نذي متةقل  لأ   مقر ال ــــب  التي يجذى 

التةقال  الققلم بهذامق، لـــــــــؤلم  لاق ب ر إيجقبي اللى ال ـــــــــب   التذمؤ . غهر ب  ذ   التطمرات ببريت بيضـــــــــق 
مي يت ـــــــــــذى  ل  2012الق  يي  الحقر  إلى ضـــــــــــمق  التذةه  المقم  ل لؤقت المذشـــــــــــأة لممر  ايةقققت التوق   

ــقيق المذقلؤ  ا ــمنا  موقلج  القضــــــــ ــمنا   رذم. ال ــــــــ لمولمق  بهن البلد ن.  الب ة اللى ذلك، ب ل  نلممتق ال ــــــــ
اذتمــقمــق محــد نا لم ــــــــــــــي لؤــقيامــق أؤمــق  تول  لــأبهي نهــي  ــقنــ  لــد امــق ب لم ــقت ملحــ  بخرل.   نذي بنالم 

ي ذلك الطريهن إلى يجد د الجامن الرامؤ  إلى موقلج  القضـــــقيق التي  ل  بب ن  لمدة طم ل  ردام، لمق ي رب
.  من بر  يمطهد ال ب   األمن يي ببهي، من األذمؤ  2011ني را و منؤ    20يذةه  اقيةقن ال س ببرمق  يي 

 لملق  ب  يوهد الطريق  إنؤقق الملؤ  لؤقلؤ  ققبل  لبلتمرار يينس إلى يذةه  اقيةقن. 

قى من بيران شــــرط  األمم  قد نققشــــ  القمة األمذؤ  الميقت  مع ال ــــمنا  ضــــر رة يؤ ــــهر نشــــر مق يا  - 52
ــقأؤ  المأذ   باق،  ي ق  دمق   قذ  قماي ، يي  ق  ق  يات أؤ   ــلل  اوضـــــــ المتحدة   ندات الشـــــــــرط  المشـــــــ
اوررا  يشـــل  م ـــدر قل .  ممق يشـــجوذي بيضـــق التماصـــ  لشـــأ  م ـــقل  من قبه  يوههن مدني نقلاقم لرلؤس 

ة القمة األمذؤ  الميقت  اللى اوربق الطبي  خة  الاوم   يشــــــــــــغه  مااي الطقلرات يي ب مني لتح ــــــــــــهن قدر 
 تول   يمـقلؤف الذقـ   التحـدـيقت اللمر ــــــــــــــتـؤ .  ب هرت لو  الشــــــــــــــماغـ  التي يذـتق. القمة األمذـؤ  الميقـت  أؤمـق

 رااق  2019 قنم  األ توني ــــمبر   13رلــــقل  ميرخ  لقللمر ــــتؤقت  يأشــــهرات الدخمت   القنة التشــــله  يي 
لؤقت ال ـــــــــــب  إلى الممم  الدالم لل ـــــــــــمنا ،    لك يي ارتمقالقت القدذق   ه  األمهن   ه  األمهن الوق  لوم

ــمنانههن يي الخرطم  يي   ــي لهن لـــ ــاق ويبرا ر   13الوق  مع م ـــ إلى القمة الي قرة التي قق  باق ، الق  2020شـــ
 ذي  ،ماوم ي الخــقص للقر  األير قيإلى رــقنــ   2020شــــــــــــــاــق ويبرا ر  12يي  األمذؤــ  الميقتــ    لى ببهي

 يماصـل  القمة األمذؤ  الميقت  بيضـق مع رذم. ال ـمنا ، لشـأ  رمل  بممر . التي الـتغرق   ممق  انداالي قرة 
 مذاق الحقر  إلى  ضع خر ط  طر   ونشقق نالرة شرط  ببهي. 

 شــــــاق و 19 ممق يشــــــجوذي بيضــــــق نتقلج ارتمق  املؤ  ال ــــــؤقلــــــؤ   األمذؤ  المشــــــتر   الموقمن يي  - 53
، ال س الرضــ  أؤ  القمة األمذؤ  الميقت  خططاق والقنة يذ ؤم نشــرذق   ققم  نقق  يةتؤش   القنة 2020 ريبرا  

حد من نمانث بادف الالمشـــتر   للمراقبهن الو ـــلر هنواأليرق  المشـــتر   للمراقبهن الو ـــلر هن،  يذشـــؤي اللجذ 
بهر ملح  لشـــل  خقص يي ضـــمق إالقنة الوذف، لمق يي ذلك يلك التي يريمباق الجمقالقت الم ـــلح .  ذ   التدا

الم ـــــــــقالدة اللى  ا  بالمقت الوذف التي ق ييات يحدث يي مذطق  ببهي.  يي ذ ا ضـــــــــر رة  يشـــــــــله  الاوم    
ــق    التي  قو  يي مذطق   ملم   ممي  ــة  خقصـــــــ  األنداث المألـــــ  قنم   22   19ال ـــــــدن، يدحينذي ل ـــــ

ع يي ذـ   األنـداث  ايخـقذ اورراقات البيمـ  لتقـديم  المـقنيو ذـق ر،  بنالم الطريهن إلى إرراق يحقه  مشــــــــــــــتر 
الجذقة إلى الودال .  لـــــــتينس نتقلج ذ   التحلؤققت، يضـــــــب الن التدابهر الوبرؤ  المتخ ة، إلى يحقه  لو  

 التققر. بهن القبهلتهن.  

يمرات لل ــــب   ب ن يي ذ ا ال ــــدن ب  بشــــهد لقلجامن التي يب لاق دؤقنة القمة األمذؤ  الميقت  لوقد مي  - 54
يي مذطق  ببهي للجمع بهن اليالمقق التقلهد هن لم  من قبهل  ن ذمق نقمع  الم ــــــهر  ،  بني الطريهن اللى نالم 
ذ   الجامن.  يمت ـــــي ذ   المييمرات بذمؤ  ق ـــــمل يي يخفؤف ندة التميرات الذد نشـــــملاق،  ق لـــــؤمق خبت 

بيضــق مع لــلطقت ال ــمنا   رذم. األمم المتحدة لــتتماصــ  يترة الترنقت الرالمس ال ــذمس.  يي ذ ا ال ــؤقن،  
قرارات مجلس  يقق لايةقن خبراق يي مجقت نقمن اون ـــــــــــــق  إلى القمة األمذؤ  الميقت ، أؤمق  تول  ل ال ـــــــــــــمنا  
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ن الاوم  ل األمن.    الم ـــقالدة من ال ـــلطقت  المجتموقت المحلؤ   لـــت ـــتةهد خبرات إضـــقأؤ  نتؤج  ل لك، لـــتي م
وتي   ي مذع انتاقرقت  يجق يات نقمن اون ــق   الت ــدس لاق اللى نحم بيضــ .    التي لــت ــقالدذق اللىالتقذؤ  

طلا  ال ــــــوي إلى نشــــــر مم ةهن مدنههن رلؤ ــــــههن  خر ن، يي ند ن الممارن المتقن ،  ن ــــــامق األمم المتحدة 
، لتملهن القمة األمذؤـ  الميقتـ  من يوي ي القـدرات المحلؤـ  للم ـــــــــــــــقالـدة يي (2019) 2497المجلس يي قرار  

ــتا  يهام  غهرذم من  ــقنؤ   المر م  للمشــــــــ ــمق  الموقمل  اون ــــــــ إنارة الملؤقت إنةقذ الققنم   نة  الذ ق ،  ضــــــــ
 المحتجي ن،  يؤ هر الم ققل  الن اقنتاقرقت الج ؤم . 

مجلس األمن إلى يمرؤ  انتاق  بصحق. الم لح  يي ببهي إلى ضر رة اقلتةقنة من  بنالم بالضقق   - 55
اليخم اويجقبي يي البققيام المذقلؤ    نراي يقد  نحم ن  قضــؤ  ببهي، أل م إنقط   قي  مةتمن  لقلقمة األمذؤ  

  .  يأره  المذققشــــــقت الميقت  لؤس بمرا مقبمق ب  مؤ ــــــمر التملة  لقلذ ــــــا  للمجتمع الد لي اللى المدل الطم 
المتولق  لقلتمصــــــــ  إلى ي ــــــــم   ناقلؤ  لشــــــــأ   ضــــــــع ببهي يحر  القمة األمذؤ  الميقت  من يحد د إطقر يمذي  
لخر راق،   لقي اللهاق ال ق موقلج  الم ــقل  التي  ذاغي مذققشــتاق لمق ذلك ناخ  لجذ  الرققل  المشــتر   يي 

مق يي ذلك نالرة شـــــــــــــرط  ببهي، إلى إطقل  بمد محذ  لـــــــــــــلق  ببهي.   ينس غؤق. إنارة متة  اللهاق ألبهي، ل 
 مذطق  ببهي، المحر مهن من الخدمقت اونار    الوقم ، يضب الن الةرص اققت قني   اونمقلؤ . 

 مع ذلك، ق  يات يحد ني األم  يي التمصـــــ  إلى ن  لم ـــــأل  ببهي.  ق ييات القمة األمذؤ  الميقت   - 56
ــتمل الموذي لقلتذةه  لغؤ  ملتيم  التيامق يقمق  بدالم    الجامن التي  ب لاق ير   اقيحقن األير قي الرأؤع الم ـــــــــــ

توي ي مشـقر ت  ب اقيحقن األير قي  بيطلع إلى دؤق  يؤ ـهر التمصـ  إلى ايةقن بهن الطريهن لشـأ  م ـتقب  ببهي. 
بهن اقيحقن األير قي  اقضــــطب  بد ر   قمب  ملــــؤي لــــؤقلــــي رلؤ ــــي.  بشــــجع بيضــــق اللى يوي ي التةقال  

 املؤ  المشـتر   لرصـد الحد ن  التحق  مذاق لشـأ  الم ـقل  المت ـل  لقلحد ن،  ق لـؤمق يولؤم الحد ن.    ـهر  
التقد  المحري لشـــــــــأ  م ـــــــــأل  ببهي رذاق إلى رذ  مع التقد  المحري يي يولؤم الحد ن.  ق ييات القمة األمذؤ  

دالم الطريهن يي إنشـــقق ميلـــ ـــقت مشـــتر   يي ببهي، إذا مق االتبرا ب  ذ ا الميقت  ملتيم  التيامق يقمق بيضـــق ب 
 الح  ذم برمر الخطمات يوقلؤ  نحم التمص  إلى ن  ناقلي لم أل  ببهي. 

ــأل  ببهي، يانذي بشـــور لقلقل  ألن   - 57 ــل  التماصـــ  لشـــأ  م ـ  يي نهن بشـــجع  ب الطريهن اللى مماصـ
 تخ  ذ ا التماصـ  يي الم ـتقب  المذ مر صـؤغقم رد دةم.  اللى نحم  ، قد  لي  ب 19-مع انتشـقر رقلح   ميهد

مـق برـديـ  يي نـدالي من برـ   قف إطبن الذـقر اللى ال ــــــــــــــوهـد الوـقلمي، من األذمؤـ  لملـق  نـ  الخبيـقت 
ــقر مرض يهر س  مر نق )رميهد ــقرع الجاقت 19-الققلم  لغؤ  يمر س رمؤع الجامن للحد من انتشـــــــــ (.  يشـــــــــ

ــقني الـتقلوـ  لممم المتحـدة  للمذ مـقت غهر الحلممـؤ  يي بنشــــــــــــــطـ  الـتأذـ  الةـقاللـ  يي مجـقت  الومـ  اون ــــــــــــ
، لمـق يي ذـلك من خبت نمـل  يم ـؤ  الـقمـ   يم ـؤ  المجتموـقت المحلـؤ ، إق ب  19-المت ـــــــــــــــل  لخطر  ميـهد

 قمة األمم يماير التمم   يشـل  يحديق.  مق يتماصـ  المذققشـقت بهن الجاقت الةقالل  يي مجقت الوم  اون ـقني 
ــم  ــقيي المطلم.، لمق يي ذلك أؤمق يخص المذقط  التي يت ــ ــأ  الدالم اوضــ المتحدة األمذؤ  الميقت  ألبهي لشــ

 المشتر  .  بمههه لم تم قت القلؤ  من التحر قت ال لقنؤ ،  ق لؤمق لمن 

 ق ييات نتى ام .  19-بس نقل  من نققت اوصــــــــــــــقل  للميهد  لم ي ــــــــــــــج  القمة األمذؤ  الميقت  - 58
بيـ قرة رمؤع المتـقـل   غهرذـق من مماقع األمم المتحـدة لتم ـؤ  يقم  األيرقـ  الطبؤـ  التـقلوـ  للقمة األمذؤـ  الميقتـ  

لمـق يي ذلك مق  تول  لقلـتدابهر المققلـؤ  مـم  التـاقالد اقرتمـقالي  الذ ـقي  ال ــــــــــــــحـؤ ، ، األيران لةهر س  مر نق
ــقي  إلى ذلك، ب قة  الاوم  رنبت الر ق. من  ذاروم 31 قد نبب  اللى الوم  الن لود مذ   قرس.   قوضـــــــــ

 اللى قماياـق. 19-بالراض  ميـهديي نـقت  امر خـقر  مذطقـ  الملـؤقياـق  بنشــــــــــــــأت مـذقط  للحجر ال ــــــــــــــحي 
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.  الب ة المقنيمن الم ـتمل الم ـتشـةى التقلع لاق الييت قدرياق اللى الـتؤوق. المرضـى بي قنة الدن بلـرة   رمق
، لم قالديام اللى ضمر المم ةهن،  ق لؤمق ب لئك ال  ن يوقنم  من بمراض ميمذ اللى ذلك، يقد قلل  من ن

.  ققم  القمة األمذؤ  الميقت  لاالدان مذشـمرات  يمي واق اللى لجق  األلـمان المشـتر  ،  بالضـقق مغقنرة الاوم 
ــتر  ،  الجاقت الةقالل  يي المجتمع المدني،  اللى الجمامر،  ط ــب  المجتمعؤ  المشــ مأن  المجتمع لجذ  ال ــ

المحلي لأ  القمة لؤ ـ  نققب للمرض  لـتماصـ  اقضـطب  بمق تاق يي مجقت نمقي  المدنههن.  مق ارتمو  
شــــــــرط  األمم المتحدة مع مم ةي المحقرم التقلهدي  يي بمهه   بالضــــــــقق لجذ  الحمقي  المشــــــــتر   يي لـــــــمن 

دن المحتجي ن يي مر ي اقنتجقي  مذققشــــــــــ  لــــــــــب  خة  ال 19-لتمالهتام لجقلح   ميهدالمشــــــــــتر   بمهه  
 بمهه . يي

 يي ضــــــمق التأخهرات التي طقل  نشــــــر  ندات الشــــــرط  المشــــــلل  المبث،  الحقل  األمذؤ  الاشــــــ   - 59
ــقلدة يي بالقق. الاجمقت التي  قو  يي  ممي  يي مذطق   ملم ،  2020 قنم  المقنيو ذق ر  22   19ال ـــــــــــ

ات الاقلغ قماماق يي ام ن  األخهرة، قدم  بتوله  لـــــح  القم  19- القهمن الشـــــد دة التي يرضـــــتاق رقلح   ميهد
 بيقرومق م، نتى ناقي  ني را و منؤ .   15يرنام المقرر إرراؤ  يي  295

 يي الختق ، ب صــــــي بتمد د  قي  قمة األمم المتحدة األمذؤ  الميقت  ألبهي لةترة لــــــت  بشــــــار بخرل،  - 60
ــق .  ب ن 2020يشــــــــــــــر ن األ توبرتم ر  15نتى  اــقرس ي نس ب  بالر. الن امتذــقني  يقــد رس للماق مبيضـــــــــــــ

ربرمـقرـ ق ، الـققلم ـلأالمـقت رلؤس الاوـم   ـققـلد القمة،  لجمؤع مم ةي القمة األمذـؤ  الميقـت  اللى رامنذم اـلدؤ ـ   
بنؤقنغق،   -من بر  صـم  ال ـب   األمن.  ب ن بيضـق ب  بشـهد لماوم ي الخقص للقر  األير قي، لقرأؤ  ب نقنغق 

ــتمل الموذي لقلتذةه ،  نلمم  إ هم ؤق، اللى   اقيحقن األير قي، لمق يي ذلك ير   اقيحقن األير قي الرأؤع الم ـــــ
 مشقر تام الذشط  من بر  نالم يحقه  اقلتقرار يي مذطق  ببهي.


